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Գործողություն 2.2

Ժողովրդագրական վիճակագրություն
2015թ. նոյեմբերի 23-26, Երևան

>>

>>

Պարտադիր արդյունքներ

Սույն գործողության հետ կապված պարտադիր արդյունքը՝ ՊԱ 2 և ՊԱ3
Կենսական (բնական շարժի) և միգրացիոն վիճակագրության տվյալների
հավաքագրման բարելավված մեխանիզմներ (թղթային աղբյուրներից
անցում էլեկտրոնայինի), ընդգրկվածություն,
յուրաժամանակություն և որակ

Չափանիշներ
Կենսական վիճակագրության արդիականացված մեթոդաբանություն
(2016թ. հոկտեմբեր)
Միգրացիոն վիճակագրության արդիականացված մեթոդաբանություն
(2017թ. ապրիլ)
Իրականացվել և հրապարակվել է բարելավված կենսական
վիճակագրություն (2017թ. հուլիս)
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>>

2.2 գործողության նպատակը և սպասվող
արդյունքը

Նպատակը
• Ներկայացում տվյալները տրամադրողների հետ համագործակցության
տարբեր ուղիների վերաբերյալ
• Ռազմավարության քննարկում առ այն, թե ինչպես համագործակցել
տվյալները տրամադրողների հետ
• Միասնական անհատական կոդի օգտագործմամբ տվյալների կենտրոնական
բազայի ներկայացման ուղիների քննարկում
• քննարկումներում ներգրավել համապատասխան շահագրգիռ կողմերին

Սպասվող արդյունք
Առաքելության հաշվետվություն, որը կընդգրկի առաջարկություններ տվյալները
տրամադրողների հետ համագործակցության ուղիների ռազմավարության և
տվյալների բազայի կենտրոնական համակարգի վերաբերյալ
Հաջորդ գործողության համար սահմանված աշխատանքային ծրագիր (2.3
նախատեսված է 2016թ. փետրվարի 8-12-ին և կկենտրոնանա միայն կենսական
վիճակագրության վրա)
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Եզրակացություններ՝ կենսական
>>
վիճակագրություն
Թերընդգրկվածության գնահատականներ՝ հիմնված
2011թ. մարդահամարի արդյունքների վրա.
 Ծնունդներ՝ 1.21%


Առավել. Գեղարքունիքում՝ 2.27%

 Մահեր՝ 2.88%


Առավել. Արմավիրում և Գեղարքունիքում ՝ 4.17 և 4.11%

Աջակցություն Քաղաքացիական կացության
գրանցումների և կենսական վիճակագրության
հարցերով աշխատանքային խմբին
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Եզրակացություն. Կենսական
>>
վիճակագրություն
Առաջընթաց տվյալների մշակման փաստաթղթավորման գործում
Տվյալների էլեկտրոնային եղանակով հավաքագրման
փոփոխությունները պահանջում են հետագա վերլուծություն և
փորձարկում.
 Տվյալների ստացման համակարգչային ծրագրային
առանձնահատկությունները
(որոշ վերահսկիչ ֆունկցիաներ արդեն ներկառուցված են, այլ
ֆունկցիաներ էլ պետք է մշակվեն ՀՀ ԱՎԾ-ում՝ տեղեկատվության
ճշգրտությունն ապահովելու նպատակով)
 Մահվան պատճառների կոդավորման հետ կապված հնարավոր
հիմնահարցեր
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Առաջարկություններ՝ կենսական
վիճակագրություն

Բարելավել թերընգրկվածության վերաբերյալ հասանելի տվյալների
վերլուծությունը
 Համատարած հաշվառման տվյալների ավելի շատ մշակում
(ժամկետի, տարածքային և տնային տնտեսությունների
պրոֆիլային տարանջատում)
 Բնակչության գնահատականների և համատարած հաշվառման
արդյունքների համեմատություն ընտրված կոհորտների համար
Լրացնել տվյալների մշակման փաստաթղթավորումը (ստուգման և
խմբագրման ընթացակարգերի մասով) հնարավոր բարելավումների
նկատառումներով
Հզորացնել կենսական վիճակագրության հետ աշխատող
աշխատակիցների ՏՏ հմտությունները և կարողությունները
ժողովրդագրության վերլուծությունների գծով, նաև
տեղեկատվության տարածման բարելավման նկատառումներով
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Առաջարկություններ՝ կենսական
վիճակագրություն

Շարունակել համագործակցությունը տվյալները տրամադրողների
հետ, նաև միջգերատեսչական աշխատանքային խմբում՝ հետևյալն
ապահովելու նպատակով.
 Բարելավել կենսական իրադարձությունների գրանցման
ընդգրկվածությունը՝ ուղղելով ջանքերը երկրի առավել
խնդրահարույց տարածքներին
 Հզորացնել նախարարություններում կոնտակտային անձանց ցանցը
 Բարձրացնել իրազեկությունը վիճակագրության կարևորության
մասին քաղաքացիական ակտերը գրանցող պաշտոնատար անձանց
շրջանում
 Համաձայնության գալ յուրաքանչյուր կենսական իրադարձության
գրանցման դեպքում միասնական նույնականացման համարանիշի
փոխանցման և նոր փոփոխականների (օր. ծննդյան երկիրը)
հնարավորության վերաբերյալ
 Գնահատել տեղեկատվության որակը մահվան պատճառների,
մեռելածնությունների և նորածնային մահացության մասին
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Ճանապարհային քարտեզ և
>> ժամանակացույց՝ կենսական
Հաջորդ առաքելությունը կենսական վիճակագրության վերաբերյալ՝
2016 թ. փետրվարի 8-12-ը
• Տվյալների հավաքագրման վերանայում և քննարկում առ այն, թե
ինչպես կառավարել էլեկտրոնային տվյալները (տվյալների մշակման
վերաբերյալ փաստաթղթի վերջնական տարբերակի պատրաստում)
• Տվյալները տրամադրողների հետ հանդիպում (տվյալների որակ,
հնարավոր նոր տեղեկատվություն)
• Մեթոդաբանության վերանայում (թերընդգրկվածության տվյալների
վերլուծություն, տվյալների խմբագրման բարելավումների
առաջարկություններ)
ՀՀ ԱՎԾ-ից ակնկալվում է (տնային աշխատանք).
• Ունենալ տվյալների ստացման առցանց համակարգի
առանձնահատկությունները մասնագրերը (VXSoft-ից)
• Նախապատրաստել տվյալների մշակմանն առնչվող փաստաթուղթը
• Շարունակել մշակել թերընգրկվածության մասին համատարած
հաշվառման տվյալները
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Եզրակացություններ՝ միգրացիոն
>> վիճակագրություն
 Քննարկվել է հիմնական ցուցանիշների որակի գնահատաման հարցը:
Ավելի շատ ժամանակ է պետք գնահատելու համար:
 Լավ հարաբերություններ Միգրացիոն պետական ծառայության հետ:
Կարող
է
ստորագրվել
համագործակցության,
այդ
թվում՝
մեթոդաբանական խորհրդատվության, տվյալների տրամադրման
նկարագրության, տվյալների ձևաչափի, մեթատվյալների հարցերի
վերաբերյալ, համաձայնագիրը:
 ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության հետ լավ
հարաբերություններ: Համաձայն ՀՀ ԱՎԾ-ին բնակչության պետական
ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգից տվյալների տրամադրման
վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման՝ ՀՀ ԱՎԾ-ին է
տրամադրվում տեղեկատվություն՝ բնակչության տեղաշարժերի
մասին: Անհրաժեշտ է փաստաթղթավորել տվյալների խմբագրման և
լրահաշվարկի ընթացակարգերը:
 Կարելի է թարմացնել ՀՀ կառավարության որոշումը՝ ընդգրկելով
անհրաժեշտ լրացուցիչ տվյալների վերաբերյալ դրույթը
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Եզրակացություններ՝ միգրացիոն
վիճակագրություն

 Վերլուծել հայելային միգրացիոն տվյալներ օգտագործելու
հնարավորությունը՝
եռամսյակի
կտրվածքով
միջազգային
միգրացիոն տվյալների միտումները գնահատելու համար ,
 Վերլուծել կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության
շրջանակում (բացառությամբ շարժի նպատակների) տեղաշարժերի
մասին հարցադրումներ տալու հնարավորությունը՝ ՏՏ բոլոր
անդամների համար (սկսած 0 տարեկանից);
 Արդյունքների
ավելի
լավ
որակի
ստացման
համար
կենսապայմանների
ամբողջացված
հետազոտության
մեջ
օգտագործել վերակշռելու ընթացակարգը
 Անհրաժեշտ է բնակչության պետական ռեգիստրից ստացված
անհատական տեղաշարժերի մասին տվյալների որոշակի մասնակի
իմպուտացիա կատարել
 Շատ կարևոր է ավելի մանրամասն տվյալներ ստանալ
Սահմանային Էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական
համակարգից: Պետք է հանդիպել:
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Ճանապարհային քարտեզ և
>> ժամանակացույց՝ միգրացիոն
Հաջորդ առաքելությունը միգրացիոն վիճակագրության վերաբերյալ՝
2016թ. մայիս
 Վերանայել հետազոտության մեթոդաբանությունը,
համագործակցել տվյալներ տրամադրողների հետ

շարունակել

 ՀՀ ԱՎԾ-ն պետք է պատրաստի (տնային աշխատանք).
 Մանրամասն
մեթոդաբանության փաստաթղթավորում, ներքին
միգրանտների, ներգաղթյալների, արտագաղթյալների, ըստ տարբեր
դասակագումների բնակչության թվաքանակի սահմանումների
առանձնահատկություններ


Վերջնաժամկետ. 2016թ. ապրիլ

Կազմակերպել
տարբեր
հանդիպումներ
ՀՀ
անվտանգության
ծառայության
և
արտաքին
նախարարության հետ


ազգային
գործերի
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Եզրակացություններ. Ընդհանուր
>>
հարցեր
 Էլեկտրոնային կառավարման համակարգը
կարող է էապես բարելավել ժողովրդագրական
վիճակագրության որակը
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>>

Առաջարկություններ. Ընդհանուր հարցեր

 Փոխանակել մտքեր տվյալների մշակման և վերլուծության
համար օգտագործման ենթակա լավագույն ՏՏ գործիքների
վերաբերյալ
 Նույնականացնել փորձագետներին, ովքեր կարող են
վերապատրաստել ներքին աշխատակազմին
 Ունենալ (ներքին և արտաքին) վերապատրաստման
դասընթացներ հետազոտության ընտրանքի տեսության,
վիճակագրական վերլուծությունների վերաբերյալ
 Մշակել ռազմավարություն բնակչության ռեգիստրի տվյալները
վիճակագրության համար ավելի լավ օգտագործելու նպատակով
(օրինակ՝ ընտրանքի շրջանակ, բնակչության
գնահատականներ...)

13

